
 

 

 5/2020פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין  

 2020 במאי   21שהתקיימה בחדר ישיבות המועצה ביום חמישי כ''ז אייר תש''פ  

 משתתפים: 
 ראש המועצה   -   הרב יצחק רביץ  

 סגן ראש המועצה  -  הרב אחיעזר פרקש 
 חבר מועצה  -  הרב אברהם וינטרוב 

 מועצה חבר   - הרב צבי רענן  
 חבר מועצה   - הרב ישראל איפרגן  

 
 נוכחים: 

 מזכיר המועצה   -   אבי רוטנברג 
 )באמצעות תוכנת זום(    זבר המועצהג-   שמואל רוטנברג

 מבקרת המועצה  -  דליה קליימן 
 יועמ"ש   –  עו''ד אביבה לוי

 
 נעדרים: 

 הרב יוסף טייב סגן ראש המועצה 
 הרב משה מילר סגן ראש המועצה 

 דויטש חבר מועצה הרב יהושע  
 הרב ישראל פרומר חבר מועצה 

 

 5/2020אנו פותחים את ישיבת המועצה    ,ברשותכם–  יצחק רביץ
 על סדר היום: 

 . 2020אישור תמיכות לשנת   .1
 . 58-006-393-1לעמותת תרי''ג עמותה מס'  הקצאת שטח להצבת מנדי''ם  .2
 דיון בדוחו''ת ביקורת פנים.  .3
 

 2020אישור תמיכות לשנת  
. ועדת התמיכות המקצועית 2020בסייעתא דשמיא סיימנו לקלוט את הבקשות לתמיכות לשנת    -יצחק רביץ

 אישרה את הטבלה המפורטת שהוצגה בפניכם. 
מהגזבר שבו אנו נדרשים להקטין  מונח לפנינו מכתב  מלש"ח .   1,250הינו     2020סך תקציב התמיכות לשנת  

 אלש"ח תתווסף לסעיף התמיכות.  50היתרה בסך    .ינוךהטלפון של מוסדות החוצאות  סעיף האת  
 אבקש להצביע באופן פרטני לגבי כל עמותה. 

 מאשרים.   - עמותת באר יצחק  
 )חבר המועצה צבי רענן יוצא מחדר הישיבות(.  מאשרים. - עמותת בית הכנסת לב הקריה קריית יערים  

 מאשרים.  - עמותת בית מדרש נחלת צבי
 מאשרים.  -עמותת בני בנים

 מאשרים.-עמותת ברכת שלום
 מאשרים. - עמותת ברסלב

 מאשרים. - עמותת זיכרון פסח
 מאשרים.-עמותת חניכי הישיבות

 מאשרים.- עמותת ישיבת אור חדש
 מאשרים. -עמותת מאור אליהו

 מאשרים )הרב פרקש חבר מועצה יוצא מחדר הישיבות(.- עמותת להגדיל תורה  
 מאשרים.-עמותת מאורות התורה

 מאשרים.-נחלי דעת  עמותת
 מאשרים. -עמותת נר ישראל

 מאשרים. -עמותת נתיבות איש
 מאשרים.-עמותת קהילת בני תורה ספרדים

 מאשרים )חבר מועצה אברהם וינטרוב יוצא מחדר הישיבות(.-עמותת קהילת טלזסטון  
 מאשרים.-עמותת שירת התורה

 מאשרים.- עמותת תפארת יהודה



 

 מאשרים.  - עמותת תרי''ג ת''ת  
ברצוני לציין שהשנה הוספנו את גובה המילגה לאברך, וזאת מתוך רצון לייקר ולכבד את תלמידי    - חק רביץיצ

 החכמים, שבזכות לימוד התורה שלהם העולם עומד. 
 

 החלטה 
 מלש''ח.   1,250,00בסך    2020חברי המועצה מאשרים את העברת התמיכות לשנת  

 
 לעמותת תרי''גהקצאת שטח להצבת מנדי''ם 

וועדת ההקצאות המקצועית קיבלה בקשה מעמותת תרי''ג להקצאת השטח להצבת מנדי''ם.   -רביץ  יצחק
 הבקשה נבדקה ואושרה. מדובר בהקצאה קצרת מועד היות והשטח מיועד לבניה.

 
 החלטה 

להצבת מנדי''ם לגני     37, חלקה  29539חברי המועצה מאשרים פה אחד להקצות את השטח הנמצא בגוש  
 .   58-006-393-1עבור עמותת תרי''ג עמותה מס'  ילדים  

 
 2019דוחו''ת ביקורת פנים  

ועדת הביקורת דנה בדוחו"ת  הביקורת שהוכנו על ידי מבקרת המועצה גב' דליה קליימן. אבקש   –יצחק רביץ  
 ממנה להרחיב. 

לפניות הציבור.    106הדוח''ות שחיברתי עוסקים בשלושה נושאים. כ"א ושכר, תמיכות  ומוקד    - דליה קליימן
 סקרתי את הדו''ח בפני חברי ועדת הביקורת והחברים  אישרו אותם.

בהמשך לדיון שהיה בועדת ביקורת וההערה של חבר המועצה ישראל איפרגן, ברצוני לציין שאכן   - יצחק רביץ
 פנינו למשרד הפנים להיכלל בתכנית הצוערים ואנו ממתינים לתשובה מהם.

 החלטה 
 .2019רים את דוחו''ת ביקורת הפנים לשנת  חברי המועצה מאש

 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


